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Управління енергоспоживанням на прикладі природного газу як інструменту оподаткування
в Україні
Управління енергоспоживанням здійснюється у певному сенсі в різних країнах. Якщо уряд зацікавлений у
зменшенні енергетичної бідності та збільшенні енергоспоживання, він надає усім споживачам достатній
доступ до енергії. Однак, іноді, для ефективного регулювання ринку енергії уряд повинен переслідувати інші
цілі, тобто політичні, економічні або навіть фінансові. Метою дослідження є визначення шляхів відображення
у новій політиці в області природного газу в Україні доходів та витрат основних акціонерів: доходів
вітчизняних газових компаній; витрат чотирьох основних груп домогосподарств за доходами. У статті
показано приклад несправедливого оподаткування українським урядом споживання природного газу
домогосподарствами, яке отримало назву «газовий податок». Аналіз цього прикладу з використанням
статистичних показників динаміки, розповсюдження і структури показав, що чесні платники податків з
середнім рівнем доходу (середній клас) знаходяться у найбільш несприятливій ситуації, тому що змушені
платити високу ціну і витрачати найбільшу частку свого доходу на житлово-комунальні послуги. У статті
також було висвітлено певні недоліки та етичні проблеми при впровадженні газового податку в Україні:
зростання рівня інфляції цін, зменшення рівня внутрішнього споживання, зменшення доходів бізнесу;
скорочення середнього класу та збільшення соціального розшарування, приховування реальних доходів та
зростання тіньової економіки, посилення несправедливості і трудова міграція. Усі ці проблеми є аргументами
на користь перегляду газового податку, що зробить його справедливим та менш болючим для економіки та
домогосподарств.
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Управление энергопотреблением осуществляется в некотором смысле в разных странах. Если правительство
заинтересовано в уменьшении энергетической бедности и увеличении энергопотребления, оно предоставляет
всем потребителям достаточный доступ к энергии. Однако, иногда, для эффективного регулирования рынка
энергии правительство должно преследовать другие цели, то есть политические, экономические или даже
финансовые. Целью исследования является определение путей отображения в новой политике в области
природного газа в Украине доходов и расходов основных акционеров: доходов отечественных газовых
компаний; расходов четырех основных групп домохозяйств по доходам. В статье показан пример
несправедливого налогообложения украинским правительством потребления природного газа
домохозяйствами, получившего название «газовый налог». Анализ данного примера с использованием
статистических показателей динамики, распространения и структуры показал, что честные
налогоплательщики со средним уровнем дохода (средний класс) находятся в наиболее неблагоприятной
ситуации, потому что вынуждены платить высокую цену и тратить наибольшую долю своего дохода на
жилищно-коммунальные услуги. В статье также были освещены определенные недостатки и этические
проблемы при внедрении газового налога в Украине: рост уровня инфляции цен, уменьшение уровня
внутреннего потребления, уменьшение доходов бизнеса; сокращение среднего класса и увеличение
социального расслоения, сокрытие реальных доходов и рост теневой экономики, усиление несправедливости
и трудовая миграция. Все эти проблемы являются аргументами в пользу пересмотра газового налога, что
сделает его справедливым и менее болезненным для экономики и домохозяйств.
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